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Emolium Dermocare Krem przeciw odparzeniom 75 ml
 

Cena: 19,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Emolium Dermocare krem przeciw odparzeniom przeznaczony jest do skóry wrażliwej, suchej i skłonnej do podrażnień dzieci i
niemowląt od 1. dnia życia. Delikatnie chroni i łagodzi podrażnienia, zapobiegając niekorzystnemu działaniu wilgoci i substancji
drażniących. Przeznaczony jest zwłaszcza do codziennej pielęgnacji okolic podpieluszkowych. Krem na odparzenia dla niemowląt został
opracowany we współpracy z dermatologami oraz przebadany dermatologicznie.

Linia Emolium Dermocare to seria aktywnych emolientów, które dopasowują się do potrzeb skóry wrażliwej.

Zastosowanie kremu przeciw odparzeniom Emolium Dermocare

Od 1. dnia życia
Skóra wrażliwa, sucha, skłonna do alergii
Codzienna pielęgnacja
Zabezpiecza przed odparzeniami
Łagodzi podrażnienia i chroni delikatną skórę

Działanie kremu przeciw odparzeniom Emolium Dermocare

Emolium krem na odparzenia chroni przed wystąpieniem podrażnień, spowodowanych między innymi noszeniem pieluszki.
Intensywnie nawilża i uzupełnia lipidy, wzmacnia barierę ochronną naskórka.
Emolium na odparzenia zapobiega niekorzystnemu działaniu wilgoci i substancji drażniących.
Łagodzi podrażnienia.

Formuła kremu przeciw odparzeniom Emolium Dermocare

Wyjątkowa formuła Emolium Dermocare kremu przeciw odparzeniom pielęgnuje i chroni skórę przed podrażnieniami. Krem przeciw
odparzeniom dla niemowląt jest hipoalergiczny, dzięki czemu może być stosowany do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej.
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Olej canola i masło shea zawarte w kremie intensywnie nawilżają oraz uzupełniają lipidy, wzmacniając barierę ochronną i
zabezpieczając przed podrażnieniami.
Pantenol, alantoina i tlenek cynku długotrwale chronią i łagodzą podrażnienia, ograniczając negatywny wpływ wilgoci.

Składniki
Aqua, Zinc Oxide, Isohexadecane, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Palmitate, Lanolin, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Glycerin,
Canola Oil, Inulin, Cera Microcristallina, Hydrogenated Castor Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Tocopheryl Acetate, Isostearic Acid,
Magnesium Sulfate, Panthenol, Paraffin, Allantoin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Disodium EDTA, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Pantolactone, BHT, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl
Hydroxyhydrocinnamate

Dawkowanie
Sposób użycia kremu przeciw odparzeniom Emolium Dermocare
Należy nanieść cienką warstwę Emolium kremu przeciw odparzeniom na podrażnione okolice ciała. Ważne, by nakładać krem na
oczyszczoną i osuszoną skórę. Szczególnie zalecane jest używanie kremu po każdej zmianie pieluszki i po kąpieli. Krem przeciw
odparzeniom dla niemowląt doskonale rozprowadza się na skórze, pozostawiając odpowiedni, przepuszczalny film ochronny.

Producent
Perrigo Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18,
02-653 Warszawa
www.emolium.pl
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